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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ & 

ΤΔΠ) που εδρεύει στα Ιλίσια, τέρμα Αλκμάνος, Αθήνα, λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό προμηθειών του ΕΘΙΑΓΕ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το με αριθ. πρωτ  1579/22.9.2014 υπηρεσιακό σημείωμα της Επιστημονικά Υπεύθυνης Δρ Ε.Ν. 

Δασκαλάκου του προγράμματος «Συμβολή στη μεταπυρική διαχείριση του Εθνικού Δρυμού 

Πάρνηθας» χρηματοδοτούμενο από το Πράσινο Ταμείο. 

3. Την με ΑΔΑ 75Θ0ΟΞ3Μ-ΒΞΔ και αρ. πρωτ. 1629/26.9.2014  Απόφαση έγκρισης ανάθεσης έργου του 

Διευθυντή του Ι.Μ.Δ.Ο. & Τ.Δ.Π. 

4. Το Τεχνικό Δελτίο του έργου. 

ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση εργασιών σε έναν (1) επιστήμονα ΠΕ ή ΤΕ ως 

εξής:  

Ειδικότητα Ειδικά Τυπικά Προσόντα 

ΠΕ – Δασολόγος  ή 

ΠΕ- Βιολόγος ή ΤΕ 

Δασοπόνος  

1. Πτυχίο ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή ΠΕ Βιολογίας ή 

ΤΕ Δασοπονίας. 

2. Ερευνητική εμπειρία σε εργασία πεδίου και εργαστηρίου σχετικά με την 

επεξεργασία καρπών/σπερμάτων και τη φύτρωσή τους σε εργαστήριο, 

αποδεικνυόμενη με βεβαιώσεις εμπειρίας και προϋπηρεσίας, 

δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά συνέδρια ή 

περιοδικά. 

3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

4. Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος (PhD και ελλείψει αυτού MSc) σε 

θέματα Δασοκομίας -Δασικής Οικολογίας, Δασικής Παραγωγής - 

Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος, Αειφορικής Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών ή σε άλλο σχετικό θέμα με την 

Οικοφυσιολογία σπερμάτων και τη λειτουργία τράπεζας γενετικού 

υλικού. 

 

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με σύμβαση μίσθωσης έργου και δελτίο παροχής υπηρεσιών του 

αναδόχου, θα έχει διάρκεια ως και επτά (7) μήνες συνολικά, κατανεμημένους σε δύο έτη (2 μήνες 

απασχόλησης (2014), και τους μήνες Μάιο-Οκτώβριο, εκτός Αυγούστου 2015), υπό την προϋπόθεση της 

κανονικής ροής χρηματοδότησης του έργου. Το μέγιστο εργολαβικό αντάλλαγμα θα ανέρχεται στο ποσό 

των 10.530,0 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (ήτοι 8.108,1 € συν 2.421,9 € ΦΠΑ 23%).  

Οι ανατιθέμενες εργασίες αφορούν σε: 

 Συνεργασία στην οργάνωση και εκτέλεση των δράσεων του έργου 

 Παρακολούθηση των πειραματικών επιφανειών και των πειραμάτων στο Εργαστήριο 

 Συλλογή στοιχείων υπαίθρου σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος  

 Συμβολή στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων  

 Συμβολή στη συγγραφή των τριών (3) παραδοτέων ετησίων εκθέσεων  

ΑΔΑ: 79Γ1ΟΞ3Μ-ΤΜΒ
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Κλειστή οικονομική προσφορά (σε σφραγισμένο φάκελο) 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισμού, τους οποίους 

και αποδέχεται. 

-Είναι ελεύθερος επαγγελματίας 

-Δεν θα απασχολείται κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο 

-Δεν θα παρέχει το σύνολο του έργου στο χώρο του Ινστιτούτου, εκτός από εκείνο που η 

πραγματοποίησή του επιβάλλει τη φυσική παρουσία του αναδόχου στους χώρους του (εργα-στήρια 

ΙΜΔΟ&ΤΔΠ) και δε θα τελεί υπό την άμεση εποπτεία της υπηρεσίας, αλλά μόνο του επιστημονικά 

υπευθύνου. 

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένο) 

4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και του πιστοποιητικού γνώσης της 

Αγγλικής γλώσσας. 

5. Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας ή προϋπηρεσίας και όποιο άλλο δικαιολογητικό την 

αποδεικνύει (π.χ. ένσημα). 

6. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. 

7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων. 

8. Αντίγραφο διπλώματος οδήγησης. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η επιλογή και κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις με σειρά προτεραιότητας θα 

πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή προμηθειών, διενέργειας διαγωνισμών, μισθώσεων και αξιολόγησης 

προσφορών του ΙΜΔΟ & ΤΔΠ (ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΞ3Μ-3Β7 και αρ. πρωτ.: 8/10.1.2014 Απόφαση του 

Διευθύνοντα Συμβούλου του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»), ύστερα από την εκτίμηση των τυπικών και 

ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, λαμβανομένων υπόψη των τίτλων σπουδών τους. 

Η εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων αποσκοπεί στην διερεύνηση της καταλληλότητας 

του υποψηφίου για τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης. Εάν δεν βρεθεί υποψήφιος που να έχει, όλα 

τα προσόντα που απαιτούνται από την παρούσα πρόσκληση, η επιτροπή θα κρίνει αν «υποψήφιος με 

μειωμένα προσόντα» στη σειρά κατάταξης δύναται να καλύψει τις ανάγκες του ανωτέρω έργου. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με 

άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου 

θεωρημένη από Δημόσια αρχή, μόνο στη Γραμματεία του Ινστιτούτου μας Τέρμα Αλκμάνος Ιλίσια ΤΚ 

11528, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει 

από την επόμενη της αναρτήσεώς της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων 

του Δήμου Ζωγράφου. 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 30.9.2014 έως 6.10.2014. 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής 

 

 

 

 

Δρ  Γεώργιος Καρέτσος 

Αναπληρωτής Ερευνητής 
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